
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 15703  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกลุเงินไทยบาท ส าหรบัคณะเดินทาง 30 ท่าน 

(การนัตีขัน้ต า่ 25 ท่าน ออกเดินทาง) 

วนัเดินทาง ราคาต่อท่าน พกัหอ้งคู่ พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

8 – 14 พ.ย. 62 , 15 – 21 พ.ย. 62 

5 – 11 ธ.ค. 62 
34,990 7,000 

28 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63 40,990 8,500 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ไม่มีตียง) ลดท่านละ 2,000 บาท 

ราคาไม่รวมค่าทิปหวัหนา้ทวัรค์นไทย ท่ีคอยดแูลตลอดการเดินทาง ขัน้ต า่ 700 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป 

ราคาไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน และคนขบัรถทอ้งถ่ิน ขัน้ต า่ 40 USD ต่อท่าน ตลอดทริป 

รายละเอียดเท่ียวบิน 

สายการบิน วนัท่ีเดินทาง เสน้ทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง 

 

 

 

 

 
 

 

วนัท่ี 1 สุวรรณภูมิ (BKK) – อิสตนับูล (IST) TK 59 09.25 15.50 

วนัท่ี 1 อิสตนับูล (IST) – เนฟเซไฮร ์(NAV) TK 2008 17.30 18.55 

วนัท่ี 5 อิชเมียร ์(ADB) - อิสตนับูล (IST) TK 2311 10.00 11.20 

วนัท่ี 6 อิสตนับูล (IST) - สุวรรณภูมิ (BKK) TK 58 17.55 07.30 



รายละเอียดโปรแกรม 

วนัท่ี 1  กรุงเทพฯ – อิสตนับลู (แวะเปล่ียนเคร่ือง) - คปัปาโดเกีย 

07.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร ์U สายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์ (TURKISH AIRLINES) 

เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

09.25 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ สนามบินอิสตนับลู โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์ 

                  โดยเท่ียวบินท่ี TK 59 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง,กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจาก

สนามบินสุวรรณภูมิ จนถึงสนามบินเนฟเซไฮร์ ประเทศตุรกี น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ือง

รวมสูงสุดไมเ่กิน 20 กิโลกรัม ตอ่ทา่น และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม) 

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตนับูล ผา่นพิธีตรวจเอกสารคนเขา้เมืองและศุลกากร และเปล่ียน

เคร่ืองสูอ่าคารสนามบินภายในประเทศ (เวลาทอ้งถ่ินท่ีตุรกีชา้กวา่ประเทศไทย4 ชั่ วโมง แนะน าให้

ทุกทา่นปรับนาฬิกาทนัทีท่ีไปถึงเพ่ือความเขา้ใจท่ีตรงกนัเวลานัดหมาย) 

17.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเนฟเซไฮร ์โดยเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 2008 

18.55 น. เดินทางถึง สนามบินเนฟเซไฮร ์ เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและน าทา่นข้ึนรถท่ีรอรับเพ่ือไปส่ง

โรงแรมท่ีพกั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั  GOREME KAYA HOTEL, CAPADOCIA (โรงแรมสไตลถ์ ้า) หรือเทียบเท่า 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 2  คปัปาโดเกีย – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เมืองเกอเรเม่ - นครใตดิ้น เมืองไคมกัลี 

                  ระบ าหนา้ทอ้ง  
 

**โปรแกรมเสริมพิเศษ ข้ึนบอลลูน **(ค่าข้ึนบอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัรป์ระมาณ

ท่านละ 230 USD ส าหรบัการจ่ายเงินสด) 

05:30 น ส าหรบัทา่นใดท่ีสนใจ ข้ึนบอลลูนชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย เจา้หนา้ท่ีบริษัทบอลลูน

จะน ารถมารอรับทา่นท่ีโรงแรม เวลาประมาณ 05.30 น. เพ่ือเปิดประสบการณ์ชมความงดงาม

ของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง จากนั้น

จะน าทา่นกลบัมาส่งท่ีโรงแรมเม่ือเสร็จกิจกรรม ส าหรับทา่นท่ีไมไ่ด ้ซ้ือทวัร์เสริมข้ึนบอลลูน 

สามารถพกัผอ่นตามอทัยาศยัท่ีโรงแรม 

  

 

 

 

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม่ (Goreme) น าทา่น เขา้ชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้                       

เมืองเกอเรเม่ (Goreme Open Air Museum) ท่ีเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต ์                       

ในชว่ง ค.ศ. ท่ี 9 เกิดจากความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ า้เป็น

จ านวนมากเพ่ือสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไมเ่ห็นดว้ยกบั

ศาสนาคริสต์อีกดว้ย อิสระเ ท่ียวชม และ ถ่ายรูปตามเหล่าอาคารบา้นเ รือนของชาว                           

เมืองคปัปาโดเกีย ท่ีเกิดจากการขุดเขา้ไปในหินภูเขาไฟ และใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั รวมถึงใชเ้ป็น                  

ศาสนสถานตา่งๆ  ในปี ค.ศ. 1985 องคก์ารยูเนสโก (UNESCO)  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ไดข้ึ้นทะเบียนเมืองเกอเรเม่  

 

แห่งน้ีเป็นมรดกโลก แห่งแรกในตุรกี จากนั้นน าทา่นแวะชมโรงงานเซรามิค และโรงงานเคร่ือง

เพชร ใหท้า่นอิสระกบัการชม และเลือกซ้ือสินคา้ และของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าทา่นเขา้ชม นครใตดิ้น เมืองไคมกัลี Underground City Derinkuyu or 

Kaymakli ท่ีมีความลึกถึง 11 ช ัน้ (ลึกท่ีสุดท่ี 85 เมตร) พรอ้มทัง้ยงัมีระบบระบายอากาศ และมี

สภาพวิถีชีวิตความเป็นอยูใ่ตดิ้นพรอ้มสรรพ เกิดจากการขุดเจาะพ้ืนดินลึกลงไป 10 กวา่ช ัน้ เพ่ือ

ใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรู ในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเกียในอดีต โดยทัง้จากชาวอาหรับ

จากทางตะวนัออกท่ีตอ้งการเขา้มายึดครองดินแดนน้ีเพ่ือหวงัผลประโยชน์ทางการคา้ และชาว

โรมนัจากทางตะวนัตกดว้ยเหตุผลเดียวกนั รวมทัง้ตอ้งการท่ีจะหยุดย ัง้การเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์น

ดินแดนแถบน้ีดว้ย เมืองใตดิ้นแหง่น้ีมีครบเคร่ืองทุกอยา่งทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอม

อาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญขุ่ดลึกลงไปใต ้

ดินหลายชัน้ แตว่า่อากาศในนั้นถา่ยเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุน่ มี

อุณหภูมิเฉล่ีย 17-18 องศาเซลเซียส  

 

 



น าทา่นชมแวะชมโรงงานทอพรม ชมกรรมวิธีผลิดพรมอนัมีคุณภาพ และมีช่ือเสียงจนเป็นหน่ึงใน

สินคา้สง่ออกท่ีส าคญัของตุรกี 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าทา่นชมการแสดงพ้ืนเมือง “ระบ าหน้า

ทอ้ง” หรือ Belly Dance เป็นการเตน้ร า ท่ีเกา่แก่

อย่างหน่ึงเกิดข้ึนมาเ ม่ือประมาณ 6000 ปี ใน

ดินแดนแถบอี ยิปต์ และ เมดิ เตอร์ เ ร เ นียนนัก

ประวติัศาสตร์เช่ือกนัวา่ ชนเผา่ยิปซีเร่ร่อนคือคน

กลุม่ส าคญัท่ีไดอ้นุรักษ์ ระบ าหนา้ทอ้งใหมี้มาจนถึง

ปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซีท าใหร้ะบ า

หนา้ทอ้งแพร่หลายมีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเดน่สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหนา้

ทอ้งตุรกีในปัจจุบนั (ฟรี!! บริการเคร่ืองด่ืม บริการตลอดการแสดง) 

ท่ีพกั  GOREME KAYA HOTEL, CAPADOCIA (โรงแรมสไตลถ์ ้า) หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 3  คปัปาโดเกีย – คอนย่า – ปามุคคาเล่ – คาราวานสไลน ์ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู ่เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 240 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)     

เป็นเมืองท่ี นิยมใชเ้ป็นจุดพกัของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ อาณาจกัรเซลจุกเติร์ก 

ซ่ึงเป็นอาณาจกัรแหง่แรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือท่ียุคนั้นเรียก อนา โตเลีย เป็นอูข่า้วอูน่ ้าของ

ประเทศ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดินทางสู่ ปามุคคาเล (Pamukkale) (ระยะทาง 370 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที ) เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีมีนักทอ่งเท่ียวใหค้วามสนใจเป็นจ านวน มาก 

ทา่นชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ ณ เมืองปามุคคาเล ่Pamukkale   ค าวา่ “ปา มุคคาเล”่ ใน

ภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท 

เป็นน ้าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน ้าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ี

มีแร่หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปริมาณท่ีสูงมาก ไหลริน ลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” 

ท่ีต ัง้อยูห่า่งออกไปทางทิศเหนือ รินเออ่ลน้ข้ึนมาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็น

ร้ิว เป็นแอง่ เป็นชัน้ ลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศเกิด เป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงาม

แปลกตา และโดดเดน่เป็นเอกลกัษณย์ากจะหาท่ีใด เหมือน จนท าให ้ปามุคคาเล ่ไดร้ับการยกยอ่ง

จากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทาง ธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 



เขา้ชม คาราวานสไลน์ (Caravanserai)              

ท่ีพกักองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี 

(Sultan Han Caravanserai) ตัง้อยูท่ี่หมูบ่า้น

สุลตา่นฮานี สรา้งโดยสุลตา่นอาเลดดิน เคย ์

โคบาท ราวศตวรรษท่ี 13 ประตูท าดว้ยหิน

อ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็น

สุเหร่า ส่วนบริเวณอ่ืนจดัเป็นครัว หอ้งน ้า 

และหอ้งนอน (แวะถา่ยภาพเป็นท่ีระลึก ) 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั  PAM THERMAL HOTEL, PAMUKKALE ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 4  ปามมุคคาเล – เมืองเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคซูาดาสึ – 

                  เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บา้นพระแม่มารี 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

จากนั้นน าท่านเขา้ชม เมืองเฮียราโพลิส (HIERAPOLIS) เป็นเมืองโรมนัโบราณท่ีสร้าง

ลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็นน ้าพุเกลือแร่รอ้นซ่ึงเช่ือ กนัวา่มีสรรพคุณในการรักษาโรคเม่ือเวลาผา่นไป

ภยัธรรมชาติไดท้ าใหเ้มืองน้ีเกิดการพงัทลายลงเหลือเพียงซากปรักหกัพงักระจายอยูท่ ัว่ไปบางสว่น

ยงัพอมองออกวา่เดิมเคยเป็นอะไรเชน่โรงละครแอมฟิเธียร์ เตอร์ขนาดใหญวิ่หารอพอลโล สุสาน

โรมนัโบราณเป็นตน้  

 

 

 

 

 



 

หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ผลจากการไหลของน ้าพุเกลือ

แร่รอ้นน้ีไดก้อ่ใหเ้กิดทศันียภาพของน ้าตกสีขาว เป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตวัของ

แคลเซียมท าใหเ้กิดเป็นแกง่หินสีขาวราวหิมะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก                 

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองคูซาดาสึ (Kusadasi ) (ระยะทาง 188 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นทา่เรือธรรมชาติท่ีใชม้าตัง้แตก่อ่นคริสตกาลหลงัจากท่ีตกเป็นอาณาจกัร

ออตโตมนั มหาเสนาดีโอคุซ เมหเ์หม็ด พาชา ผูเ้ป็นวิเซียร์แหง่สุลตา่นอาหเ์หม็ดท่ี 1 และสุสตา่น

ออสมนัท่ี 2 ไดส้รา้งสุเหร่าคาไลชิและโรงอาบน ้า  

กลางวนั บริการอาหารทอ้งถ่ิน ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเขา้ชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) (ระยะทาง 18 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองในยุคโบราณท่ีย่ิงใหญ ่สวยงามสมกบัการเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย ์

ของโลกยุคโบราณเมืองโบราณเอฟฟิซุส รุ่งเรืองในยุคสมยักรีก และโรมนั มีอายุกวา่ 2,500 ปี 

เป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวไอโอเนียน (Ionian) ท่ีอพยพมาจากกรีก ซ่ึงรุ่งเรืองข้ึนมาในศตวรรษท่ี 6 

กอ่นคริสตก์าลแผนผงัเมืองเอฟฟิซุสนั้นไดช่ื้อวา่เป็นเลิศทางดา้นยุทธศาตร์ทหาร และการคา้ โดย

ตวัเมืองตัง้อยูติ่ดกบัทะเลอีเจ้ียน เรือสินคา้สามารถเทียบทา่ไดใ้กลป้ระตูเมืองมาก และตวัเมืองเอฟ

ฟิซุสนั้นตัง้อยูใ่นหุบเขาท่ีขนาบดว้ยภูเขาสูงสองดา้น คือภูเขาคอเรสซสั (Mount Coressus) กบั 

ภูเขาไพออน (Mount Pion) จึงท าใหข้า้ศึกบุกโจมตีไดย้ากมาก 

   

  

หลงัจากนั้นน าทา่นเขา้ชม บา้นพระแม่มารี (House of Virgin Mary) สถานท่ีศกัด์ิ                

ซ่ึงพระแมม่ารีเสด็จมากบันักบุญจอหน์ใน ค.ศ. 37-48 และส้ินพระชนมล์งท่ีน่ี ปัจจุบนัเปล่ียนเป็น



โรงสวด ภายในมีรูปบูชาท่ีมกัมีผูม้าอธิษฐานขอใหห้ายจากโรคภยัไขเ้จ็บ ดงัมีไมเ้ทา้และเฝือกท่ีผูม้า

แสวงบุญท้ิงไวเ้ป็นส่ิงยืนยนั ชาวกรีกออร์โธดอกซจ์ะมาชุมนุมกนัท่ีโรงสวดทุกวนัท่ี 15 สิงหาคม 

เพ่ือฉลองเทศกาลพระแมม่ารีเสด็จสูส่วรรค ์รวมถึงพิธีสวดบูชาท่ีเรียกวา่ พานาเกีย ปัจจุบนับา้น

พระแม่มารีไดร้ับการบูรณะเป็นบา้นอิฐชัน้เดียว ภายในมีรูปเคารพาของพระแม่มารี แต่หา้ม

นักทอ่งเท่ียวถา่ยรูปและดา้นนอกของบา้นพระแมม่ารีมีกอ๊กสามกอ๊กท่ีเช่ือวา่เป็นกอ๊กน ้าท่ีมีความ

ศกัด์ิสิทธ์ิ แทนในเร่ือง สุขภาพ ความร ่ ารวย และความรัก ถดัจากก๊อกน ้าเป็นก าแพงอธิษฐาน 

(Wishing wall) ท่ีมีราวเหล็กท่ีเต็มไปดว้ยเศษผา้และกระดาษนับรอ้ยช้ินท่ีสมยักอ่นคนจะน า               

ผา้ฝ้ายผืนเล็กๆ มาผูกไวแ้ลว้อธิษฐาน  จากนั้นน าทา่นชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลิตเส้ือหนังคุณภาพสูงซ่ึง

ตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนังท่ีมีคุณภาพท่ีสุด อีกทัง้ยงัผลิตเส้ือหนังสง่ใหก้บัแบรนดด์งัใน อิตาลี เชน่

Versace , Prada , Michael Kors  อิสระใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั  ASAYRA THERMAL HOTEL, KUSADASI ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 5  สนามบินอิชเมียร์ – สนามบินอิสตันบูล – ล่องเรือไปตามช่องแคบบอสฟอรัส -                   

ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต 

06.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

06.30 น. น าคณะเดินทางสู่ สนามบินอิชเมียร ์(Izmir Airport) 

09.40 น.. ออกเดินทางจากสนามบินอิชเมียร ์สู่ สนามบินอิสตนับูล โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอร์

ไลน ์โดยเท่ียวบินท่ี TK 2311  

11.20 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตนับลู 

กลางวนั บริการอาหารทอ้งถ่ิน ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดเคร่ืองเทศ  

สไปซบ์าซาร ์(SPICE BAZAAR) ตลาดน้ีจะ

ขายเคร่ืองเทศเป็นหลกั นอกจากเคร่ืองเทศแลว้  

ก็ยงัจะมี เซรามิก จาน ชาม ถว้ยชา แจกนั โถ เคร่ืองดนตรีพ้ืนเมือง โคมไฟ เคร่ืองดูดบารากู ่

ทองค า เคร่ืองเงิน เคร่ืองประดบัตา่งๆ ของท่ีระลึกพวกพวงกุญแจ กระเบ้ืองเพนทติ์ดผนัง ของกิน

เลน่อยา่งชา กาแฟ ถัว่แมคคาดาเมีย พิตาชิโอ และท่ีพลาดไมไ่ดคื้อ ขนมหวานตุรกีอยา่ง เตอร์กิสดี

ไลท ์กบั เคร่ืองรางสุดฮิต ตาปีศาจ ฯลฯ  ใหท้า่นไดอิ้สระเลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา 

นอกจากนั้นก็มีสินคา้อ่ืน  ๆและราคาดูเหมือนจะยอ่มเยา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าทา่น ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซ่ึงเป็นชอ่ง แคบ

ขนาดใหญแ่ละสองฝั่งมีความสวยงามมาก ชอ่งแคบน้ีท าหนา้ท่ีเป็นเสน้แบง่ระหวา่งยุโรป และ

เอเชีย เช่ือมระหวา่ง ทะเลด า The Black Sea เขา้กบั ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความ

ยาว 32 กิโลเมตร ใหท้า่นไดช้มทิวทศัน์ท ัง้สองขา้งท่ีสวยงามตระการตา ของ ชอ่งแคบบอสฟอรัสท่ี

เป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัย่ิงในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตัง้เรียงรายอยู่

ตามชอ่งแคบเหลา่น้ี  

 
 

น าทา่นเดินทางสู ่จตุรสัทกัซิมสแควร ์(Taksim Square) ตัง้อยูใ่นยา่นเบโยกลู ในเขตยุโรป 

ของนครอีสตนับูล เป็นสถานทอ่งเท่ียวส าคญัท่ีมีช่ือเสียง และถือเป็นหวัใจ ของนครอีสตนับูล

สมยัใหม ่โดยค าวา่ Taksim หมายถึง “การแบง่แยก” หรือ “การกระจาย” ซ่ึงมีท่ีมาจากในรัชสมยั

ของ สุลตา่นมะหมุ์ด 1ดว้ยสถานท่ีแหง่น้ีเคยเป็นท่ีต ัง้ของ อา่งเก็บน ้าหินยุคออตโตมนั และเป็นจุด

ท่ีสายน ้าหลัก จากทางตอนเหนือถูกรวบรวม และกระจายออกไปยงัส่วนอ่ืนๆ ของเมือง 

นอกจากน้ีค าวา่ ทกัซิม (Taksim) ยงัหมายถึง รูปแบบดนตรีพิเศษในเพลงคลาสสิก ของประเทศ

ตุรกี  ส าหรบัในปัจจุบนัจตุรสัแหง่น้ี เป็นสถานท่ีในการจดักิจกรรมสาธารณะ เชน่ ขบวนพาเหรด 



ในการเฉลิมฉลองปีใหม ่หรือการพบปะทางสงัคมอ่ืนๆ และเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม 

ส าหรบันักทอ่งเท่ียวทัง้ใน และตา่งประเทศ  

กลางวนั บริการอาหารทอ้งถ่ิน ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั  RAMADA PLAZA HOTEL TEKSTILKENT ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 6  สุเหร่าสีน ้าเงิน – พิพิธภณัฑฮ์าเกียโซเฟีย – พระราชวงัโทพคาปึ – สนามบินอิสตนับลู  

เชา้  บริการอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเขา้ชม สุเหร่าสุลต่านอาหเ์หม็ดท่ี 1 หรือสุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque & 

Hippodrome) ตัง้อยูต่รงขา้มกบัพิพิธภณัฑฮ์าเกียโซเฟีย เร่ิมกอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1609 เน่ืองจาก

สุลตา่นอาหเ์หม็ดท่ี 1 ตอ้งการสรา้งสุเหร่าศิลปะตะวนัออกแบบออตโตมนัใหใ้หญก่วา่โบสถฮ์าเกีย

โซเฟีย โดยสรา้งหนัหนา้เขา้หากนัแตอ่ยูค่นละฝั่งเพ่ือประชนัความย่ิงใหญแ่ละสวยงาม เอกลกัษณ์

ของสุเหร่าแหง่น้ีคือดา้นในสุเหร่าประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้าท ัง้หมดยามตอ้งแสงจึงสวยงามมาก ทัง้

ยงัมีลานดา้นหน้าท่ีกวา้งท่ีสุดในกลุม่สุเหร่าแบบออตโตมนัและมีหอสวดมนตอ์ยูถึ่ง 7 หอ  

หลงัจากนั้นเดินทางไป   

หมายเหตุ : โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรับการเขา้ชมสุเหร่า การเขา้ชมสุเหร่า จ าเป็นตอ้งแตง่กายดว้ย               

ชุดสุภาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เส้ือแขนยาวคลุมขอ้มือ มิดชิดไมร่ัดรูป และเตรียมผา้ส าหรับคลุมศีรษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไมร่ัดรูป   

 

 

 

 

 

 

 

น าคณะเดินทางเขา้ชม พิพิธภณัฑฮ์าเกียโซเฟีย  (Hagia Sopia) เป็นส่ิงกอ่สรา้ง

สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ท่ีย่ิงใหญแ่ละสวยงามท่ีสุดในเมืองอิสตนับูลประเทศตุรกี เดิมเคยเป็น

โบสถข์องศาสนาคริสตนิ์กายออรท์อดอกซส์รา้งโดยจกัรพรรดิจสัติเนียน แหง่ไบแซนไทน์      

 



ตอ่มาในปี ค.ศ. 1453 จกัรวรรดิออตโตมนัมีชยัชนะเหนือจกัรวรรดิไบแซนไทน์ สุลตา่นเมหเ์หม็ด

ท่ี 2 จึงดดัแปลงโบสถใ์หเ้ป็นสุเหร่าแทน โดยสุเหร่าฮาเกียโซเฟียเป็นสุเหร่าหลกัของเมืองอิส

ตนับูลยาวนานกวา่ 500 ปี กอ่นรัฐบาลตุรกีจะดดัแปลงใหเ้ป็นพิพิธภณัฑใ์นปี ค.ศ. 1935 ความ

โดดเดน่ของท่ีน่ีคือยอดโดมขนาดใหญแ่ละความงดงามของสถาปัตยกรรมการตกแตง่ท่ีผสมผสาน

ระหวา่งศิลปะไบแซนไทน์กบัศิลปะออตโตมนัเขา้ดว้ยกนั  

หลงัจากนั้นน าคณะเดินทางเขา้ชม พระราชวงั

โทพคาปึ (Topkapi Palace) เดิมเป็นท่ีประทบั

หลักของสุลต่านแห่งจักรวรรดิออตโตมัน

ระหว่างปี ค.ศ. 1465 – 1853 ปัจจุบนัเป็น

สถานท่ีทอ่งเท่ียวและสถานท่ีจดังานรับรองของ

รัฐบาลประเทศตุรกี พระราชวงัแห่งน้ีไดร้ับการ

ยกยอ่งวา่เป็นตวัอยา่งศิลปะและสถาปัตยกรรมท่ีดีท่ีสุดของกลุม่พระราชวงัในสมยัออตโตมนั 

ตกแตง่อยา่งหรูหรา มีอาณาบริเวณกวา้ง ท ัง้ยงัต ัง้อยูใ่นจุดท่ีสามารถชมวิวช่องแคบบอสฟอรัสได ้

อยา่งสวยงาม ภายในเปิดใหเ้ขา้ชมเพียงบางหอ้งและบางต าหนัก เชน่ หอ้งแสดงเคร่ืองเคลือบพอร์

ซีเลน หอ้งแสดงหนังสือวิจิตรออตโตมนั และต าหนักแบกแดด 

กลางวนั บริการอาหารทอ้งถ่ิน ณ ภตัตาคาร 

14.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตนับลู 

17.55. น. ออกเดินทางจากอิสตนับลู สู่ สนามสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์ 

                  โดยเท่ียวบินท่ี TK 58 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง,กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจาก

สนามบินอิสตนับูล จนถึงสนามบินสุวรรณภูมิ น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองรวมสูงสุดไมเ่กิน 

20 กิโลกรมั ตอ่ทา่น และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรมั) 

 
 

วนัท่ี7  กรุงเทพ ฯ 

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

********************************************************************************************** 

โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรม

ทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

ตามเสน้ทางท่ีระบุในโปรแกรม (สมัภาระถือข้ึนเคร่ือง 7 กก. สมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 1 ใบไมเ่กิน 20 กก.) 

 ท่ีพกัมาตราฐานทอ้งถ่ินตุรกี ระดบั 5 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ย

เมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้พกัท่ีเมืองน้ันๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุ

สุดวิสยัตา่งๆ  

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  ไมค่รอบคลุมส าหรับผูมี้อายุ

เกิน 85 ปี  

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

 



อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่ท าเอกสารผูถื้อตา่งดา้ว และ คา่วีซา่ท่ีมีคา่ธรรมเนียม 

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ขอเรียนใหท้ราบวา่ไมมี่บริการยกกระเป๋า ทา่นผูเ้ดินทางทุกทา่นจะตอ้งดูแลทรัพยสิ์นของทา่นดว้ย

ตนเอง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่คา่โทรศพัท ์คา่บริการซกัรีด, คา่มินิบาร์, คา่เคร่ืองด่ืมเพ่ิมเติมนอกเหนือรายการ, คา่พนักงานยก

กระเป๋า, คา่กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนดใหสู้งสุดไมเ่กิน 20 กิโลกรัมตอ่หน่ึงทา่น (1 ช้ิน)  

 หวัหนา้ทวัรผู์มี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดแูลตลอดการเดินทาง 700 บาท ตลอดทริป 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ท่านละ 40 ยูเอสดอลล่าร ์ตลอดทริป 

 

การช าระเงิน  

•  ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (ภายใน 1 วนั หลงัการจอง)   

พรอ้มส าเนาหนงัสือเดินทาง  (***ส าคญัมาก กรุณาอยา่ ขีดเขียน, แปะสติกเกอร,์ ปัม๊สญัลกัษณอ์ะไรก็ตามลง

ในเลม่พาสปอร์ต, หรือท าพาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมีผลท าใหท้า่นถูกปฏิเสธ เขา้-ออก ประเทศ***) 

•  ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  

•  หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

•  หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) กรุณาติดตอ่เจา้หนา้กอ่น

ออกบตัรโดยสารทุกครัง้ เพ่ือเจา้หนา้ท่ีจะไดท้ าการแจง้กบัทางสายการบินวา่ลูกคา้มีไฟลท์ตอ่และใหช้ว่ย

ประสานงานหากเกิดกรณีไฟลท์ลา่ชา้ 

 

การยกเลิก 

•  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด. 

•  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45-59 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

•  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-45 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

•  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 20-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

•  ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ 

•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่ 25 ทา่น ซ่ึงในกรณีน้ี

ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ  กรณีผูเ้ดินทางยืนยนัจะเดินทางจะมีคา่ใชจา่ยเพ่ิมเติม  

 ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 20-24 ทา่น จะตอ้งช าระเงินเพ่ิมทา่นละ 3,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได ้ 

ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 15-19 ทา่น จะตอ้งเพ่ิมเงินทา่นละ 4,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได ้  

•    หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู(่Twin/Double) ในกรณีท่ีทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง

(Triple Room) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก  าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมซ่ึงมกัมี ความแตกตา่งกนั

ซ่ึงอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกั แบบ 3 เตียงได ้

•    โรงแรมระดบั 5 ดาว มาตรฐานของประเทศตุรกี ไมใ่ชม่าตรฐานสากล 

•    บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์

และเหตุสุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่ง ๆ 

•  บริษทัฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ

หาย ความลา่ชา้ หรือ อุบติัเหตุตา่ง ๆ 

•  ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราคา่น ้ามนั 

หรือคา่เงินแลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักลา่ว 

•    ในกรณีท่ีทา่นจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม ่รับผิดชอบ 

หากทา่นถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักทอ่งเท่ียว ใชห้นังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เลม่สีเลือดหมู 

•  เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

**************************************************************** 



 


